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• Laki kiinteistönmuodostamislain 
muuttamisesta (72/2014).

 Voimaan 1.3.2014. Kiinteistötoimitus-
maksulakiin on siirretty toimitusmenoja 
(ks. KML 207 §) koskevia säännöksiä.

• Laki kiinteistötoimitusmaksusta 
annetun lain 3 ja 5 §:n muuttami-
sesta (74/2014).

 Voimaan 1.3.2014. Maksulain 3 §:ssä (5 
mom.) tarkoitetut korvaukset ja kustan-
nukset (aikaisemmat toimitusmenot) si-
sällytetään pääsäännön mukaan kiinteis-
tötoimitusmaksuun. Maksualennuksista 
luovutaan (kunnat eräissä tapauksissa 
ovat poikkeuksena).

• Laki maaseutuelinkeinoasioiden 
muutoksenhaku-uudistuksen 
voimaanpanosta. 

 Voimassa 1.9.2014 alkaen) (75/2014). 
Tällä lailla tulevat voimaan jäljempänä 
mainitut säädökset säädösnumeroiden 
76–102/2014 osalta. Maaseutuelin-
keinoasioiden muutoksenhaku siirtyy 
hallinto-oikeuksiin. Tähän mm. liitty-
vät laki kalastuslain muuttamisesta 
(90/2014), laki Metsähallituksesta 
annetun lain muuttamisesta (91/2014), 
laki riistahallintolain 31 §:n muuttami-
sesta (92/2014), laki riistavahinkolain 
47 §:n muuttamisesta (93/2014), 
laki yhteisaluelain muuttamisesta 
(99/2014) ja laki yhteismetsälain muut-
tamisesta (100/2014), kaikki voimaan 
1.9.2014.

• Valtioneuvoston asetus 
 Maanmittauslaitoksen eräiltä 
 kirjaamislakimiehiltä vaadittavas-
ta kielitaidosta (112/2014). 

 Voimaan 1.3.2014. Asetus korvaa 
aikaisemman vuonna 2009 annetun 
asetuksen (600/2009) ja liittyy Maanmit-
tauslaitoksen toimialue- ja hallintoraken-
neuudistukseen.

• Valtioneuvoston asetus kiinteistö-
toimitusmaksusta annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttami-
sesta (113/2014).

 Voimaan 1.3.2014. Sisältää teknisiä muu-
toksia, jotka liittyvät MML:n toimialuera-
kenne- ja hallintorakenneuudistukseen 
(900/2013) ja kiinteistötoimitusmaksu-
uudistukseen (74/2014)

Selvyyden vuoksi mainittakoon, 
että tämän kirjoituksen tehtävänä 
ei ole lukukausimaksuja toivoa tai 
olla toivomatta. Niiden mahdollinen 
toteutuminen on kuitenkin mielenkiin-
toinen spekulaatio. Ainakin opetuksen 
arvostus ja opetukseen panostami-
nen nousisivat aivan uudelle tasolle. 
Mutta pärjäisimmekö todella tässä 
kilpailussa?

YLIOPISTOJÄRJESTELMÄLLE EI 
OLE VAIHTOEHTOA
Yliopistot ovat mielenkiintoisia lai-
toksia. Laajalti ne ovat yhä edelleen 
valtioiden ylläpitämiä instituutioita. 
Massiivinen budjettirahoitus on 
käytännössä synnyttänyt valtion mo-
nopolin korkeampaan opetukseen ja 
tutkimukseen. Poliittisella ohjauksella 
asetetaan toiminnan raamit. 

Toki vuosittaista valtionrahoitusta 
kilpailutetaan monin erilaisin tulosmit-
tarein. Kilpailua riittää myös ulkoisen 
tutkimusrahan haalimisessa. 

Vaikka yliopistot ovat kyenneet 
uudistumaan, vaikuttavat ne nykyi-
sessä maailman menossa kuitenkin 
yhä edelleen varsin hallintovaltaisilta 
raskailta koneistoilta. Kepeys, ketteryys 
ja kustannustehokkuus ovat määreitä, 
joita yliopistolaitokseen ei kovinkaan 
usein liitetä. 

Onko nykyiselle järjestelmälle vaih-
toehtoa? Tuskin suuremmassa mitassa, 
mutta pienemmässä ehkä onkin. Maa-
ilman digitalisoituminen on synnyttä-
nyt (tai vapauttanut) mah-
tavan voiman: 

joukkoistamisen tai joukkouttamisen 
(crowdsourcing). Joukkoistaminen 
on jo näyttänyt voimansa monella 
saralla. Klassinen esimerkki on tietysti 
Wikipedia. Ajatus joukkoistamisella 
synnytettävästä yliopistostakaan ei ole 
mitenkään uusi. Wiki-perheeseenkin on 
jo vuosia kuulunut wikiversity.

Wikiversity vaikuttaa kuitenkin 
edelleen olevan lähtökuopissaan. 
Brittiläinen Open University sen sijaan 
näyttää toimivan huomattavan laajalti 
ja kilpailukykyisesti. Se tarjoaa satamää-
rin ilmaisia kursseja verkossa, mutta 
sekin on pohjimmiltaan kaupallinen 
toimija. Tutkintoon johtavia opinto-
kokonaisuuksia ei pääse suorittamaan 
ilman lukukausimaksuja.

Vapaita ja kelvollisia oppisisältöjä on 
jo nyt verkossa enemmän kuin usean 
yliopiston tarpeiksi. Ylipäänsä näyttää-
kin siltä, että sisältöjen luominen on 
haasteista pienimpiä. Ehkäpä näemme 
jo lähitulevaisuudessa virtuaalimaa-
ilmaan syntyviä ”pop-up”-yliopistoja, 
jotka ovat täysin avoimia ja ilmaisia. 
Verkossa vallitsevat kuitenkin verkon 
lainalaisuudet. Pop-up-yliopistot voi-
vat syntyä nopeasti, nähdä lyhyen 
kukoistuskauden ja vaipua sitten äkisti 
unholaan. Tällaisessa maailmassa voi 
olla järkevää tehdä suunnitelmia ja 
sitoumuksia vain yhdeksi lukuvuodeksi 
– tai lukukaudeksi – kerrallaan. 

Perinteisen yliopistoajattelun sijaan 
joukkoistettu opetus voisi organisoitua 

myös puhtaammin oppiaineiden 
ympärille. Esimerkiksi kiinteistösijoit-
taminen voisi olla aihepiiri, jonka 
ympärille syntyisi globaali yhteisö 
jakamaan ja kehittämään oppi-
misresursseja yhteiskäyttöön. 
Tällöin lähtökohtana olisi en-
nen kaikkea nykyiset toimijat. 
Esimerkkejä tällaisesta open-
courseware toiminnasta on 
myös jo runsaasti. Mutta 
tässäkin kohtaa intressinä 
näyttäisi edelleen ole-
van ”sisäänheittäminen” 
olemassa oleviin raken-
teisiin.

Mustat joutsenet 
ovat siis yhä häkeis-
sään. Emme ole niitä 
vielä nähneet, mut-

ta tiedämme jo, että niitä on.
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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
Markku Markkula

Vuodenvaihteeseen suunnitellut lainmuutokset on saatu vietyä läpi ja voimaan 1.3.2014 mennessä. Eräitä täydentäviä sää-

döksiä tuli vielä voimaan 1.4.2014. Hallintokantelujen käsittelyä koskeva hallintolain muutos on jo hyväksytty eduskunnassa 

(368/2014). Yli kahta vuotta vanhempaa hallintokantelua ei viranomaisen tarvitse tutkia ilman erityistä syytä. Asiointi ja asian 

käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja 

viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2014 vp.) on ollut useampien valiokun-

tien käsiteltävänä ja ilmeisesti annetaan ennen eduskunnan kesälomia. Tulevassa laissa on mm. maanomistajia velvoittavia, 

pakottavia säännöksiä luovuttaa oikeuksia kaapeleiden yms. johtojen sekä mastojen sijoittamiseen.

• Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötoimitusmaksusta 
(140/2014). 

 Voimaan 1.3.2014. Sisältää julkisoi-
keudellisina suoritteina laskutettavien 
kiinteistötoimitusten kiinteät hinnat ja 
työaikakorvaukset, joihin on sisällytetty 
maksulain 3 §:n 5 momentissa tarkoitet-
tuja kustannuksia ja korvauksia. Voimassa 
vuoden 2015 loppuun.

• Laki väestötietojärjestelmästä 
ja Väestörekisterikeskuksen 
 varmennepalveluista annetun lain 
muuttamisesta (145/2014).

 Voimaan 1.3.2014. (ks. myös VN:n asetus 
137/2014). Muun ohella esim. kuolin-
pesien yhteystietojen tallentamisesta 
Väestörekisteriin on luovuttu. 

• Valtioneuvoston asetus maailman-
laajuista siviilisatelliittinavigoin-
tijärjestelmää (GNSS) koskevan 
Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden sekä Ukrainan yhteis-
työsopimuksen voimaansaattami-
sesta (161/2014). 

 Voimaan 10.3.2014. Yhteistyösopimuk-
sen määräykset ovat asetuksena voimas-
sa Suomessa

• Laki kiinteistörahastolain 
 muuttamisesta (164/2014). 

 Voimaan 15.3.2014. Muutoksia lain 
1173/1997 soveltamisalaan ja muihin 
säännöksiä. (ks. myös VNa 233/2014)

• Valtioneuvoston asetus 
 maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen eräiden säännösten 
kumoamisesta (201/2014). 

 Voimaan 1.4.2014. Sisältää kumottavia 

säännöksiä rakennusten teknisistä 
vaatimuksista, rakennusten ja rakennel-
mien luvanvaraisuudesta sekä käyttö- ja 
huolto-ohjeesta. 

• Valtioneuvoston asetus luonnon-
suojelualueiden perustamiseksi 
eräille Suomussalmen ja Puolan-
gan kunnissa sijaitseville valtion 
omistamille alueille (203/2014). 
Voimaan 1.4.2014

• Valtioneuvoston asetus Kalevala-
puiston luonnonsuojelualueista 
(204/2014). 

 Voimaan 1.4.2014 
• Valtioneuvoston päätös Kuopion 

kaupungin ja Maaningan kunnan 
yhdistymisestä (209/2014). 

 Voimaan 1.1.2015. Kuntajaon muutok-
sella Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy 
Kuopion kaupunkiin. 

• Valtioneuvoston asetus yhteis-
metsistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen 1 §:n muuttamisesta 
(211/2014). 

 Voimaan 1.4.2014. Suomen Metsäkes-
kuksen perustaminen ja MML:n toimi-
alue- ja hallintorakenneuudistus ovat 
muutosten taustalla.

• Valtioneuvoston asetus  
yksityisistä teistä annetun 
 valtioneuvoston asetuksen  
4 ja 22 §:n muuttamisesta 
(212/2014).

 Voimaan 1.4.2014. Yksityistierekisterin 
siirtäminen KTJ:n osaksi on perusteena 
asetuksen muutoksille. Muutos liittyy 
myös MML:n toimialue- ja hallintoraken-
neuudistukseen.

• Valtioneuvoston asetus Varsinais-
Suomen maakunnan luonnon-
suojelualueista (214/2014). 

 Voimaan 15.4.2014
• Ympäristöministeriön asetus luon-

nonsuojelualueiden perustamises-
ta Varsinais-Suomen maakuntaan 
(215/2014).

 Voimaan 15.4.2014
• Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus kameraalisen jaotuksen ja 
kuntajaon muuttamisesta annetun 
maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen 4 §:n muuttamisesta 
(216/2014). 

 Voimaan 1.4.2014. Muutos liittyy MML:n 
toimialue- ja hallintorakenneuudistuk-
seen.

• Valtioneuvoston asetus Suomen 
tasavallan ja Ruotsin kuningas-
kunnan välisen valtakunnanrajan 
hoidosta tehdyn sopimuksen 
voimaansaattamisesta (218/2014). 

 Voimaan 29.3.2014
• Valtiovarainministeriön asetus 

kiinteistörahastolain nojalla 
 annettavien tietojen vähimmäis-
vaatimuksesta (233/2014). 

 Voimaan 29.3.2014


